
Η πολιτική του αντιφασισμού σήμερα

Αφότου οι Ναζί ανέβηκαν στην εξουσία ογδόντα χρόνια πριν, ο αντιφασισμός αποτελεί

αναπόσταστο κομμάτι της αριστερής πολιτικής. Ο αγώνας ενάντια στους φασίστες και

τους Ναζί είναι ηθικά αυταπόδεικτος, με αποτέλεσμα ο πολιτικός αντιφασισμός να είναι

εξίσου αυταπόδεικτος. Εντούτοις σε προηγούμενες ιστορικές περιόδους η πολιτική του

αντιφασισμού ήταν εντελώς διαφορετική· γενικότερα, η συμβολή του αντιφασισμού στη

διαμόρφωση  της  αριστερής  πολιτικής  είχε  διαφορετική  σημασία.  Παρ'  όλα  αυτά,  ο

αντιφασισμός  σήμερα  εξακολουθεί  να  εγείρει  αντικαπιταλιστικές  αξιώσεις.  Πού

στηρίζεται αυτή η παραδοχή; Τι ήταν ο αντιφασισμός και πώς έχει αλλάξει; Με ποιο

τρόπο  μπορούμε  μέσω  της  έννοιας  του  αντιφασισμού  να  συλλάβουμε  καλύτερα  την

παρελθούσα και  σύγχρονη πραγματικότητα;  Ποια  είναι  η  σημασία  του  αντιφασισμού

σήμερα  δεδομένης  της  απουσίας  του  φασιστικού  μαζικού  κινήματος;  Η  συζήτηση

επικεντρώνεται στην ιστορική και πολιτική σημασία του αντιφασισμού προκειμένου να

φωτίσει τα σημερινά προβλήματα της αριστερής πολιτικής.

Ερωτήσεις

1. Γιατί  αναδύθηκε/αναδύεται  ο  φασισμός;  Ποιες  είναι  οι  ρίζες  και  η

δυναμική  της  αυξημένης  αυταρχικότητας  που  εκφράζεται/εκφράστηκε

στον  φασισμό;  Εξακολουθεί  να  υπάρχει  αυτή  η  αιτία;  Πώς  μπορεί  να

καταπολεμηθεί ο φασισμός;

2. Ο Μαρξ αναγνώρισε στο φαινόμενο του Βοναπαρτισμού -μετά το 1848-

την αυταρχική απάντηση στην ήττα της εργατικής επανάστασης. Μέχρι

ποιο βαθμό μπορεί ο φασισμός του '20 και του '30 να εξηγηθεί με αυτούς

του  όρους;  Υπάρχει  σύνδεση  μεταξύ  της  ανόδου  των  Ναζί  και  της

αποτυχίας της επανάστασης την περίοδο 1917-1919;

3. Ποιες  τάξεις  και  κοινωνικά  στρώματα  κινητοποιεί  ο  φασισμός  και  ο

εθνικοσοσιαλισμός και γιατί; Σε ποιες συγκεκριμένες ανάγκες και φόβους

απαντά  το  φασιστικό  «κίνημα»;  Γιατί  κατέστη  δυνατότερο  από  τους

κομμουνιστές και τους σοσιαλδημοκράτες τη δεκαετία του '30;

4. Τι ενοποιεί την πολιτική του αντιφασισμού εκκινώντας από τη δεκαετία

του  '30,  τα  κινήματα  του  '60,  τις  δεκαετίες  του  '80  και  του  '90  μέχρι

σήμερα;  Δεδομένης  της  απουσίας  ενός  απροκάλυπτου  φασισμού,  τι

εκφράζει  αυτή  η  συνέχεια  του  αντιφασιστικού  αγώνα;  Μπορεί  ο

αντιφασισμός σήμερα, και  αν ναι  πώς,  να κατανοηθεί ως συνέχεια του



αντιφασισμού του ’30; Τι διαφοροποιεί τα διάφορα είδη αντιφασισμού ως

προς τη ριζοσπαστικότητα την οποία θέλουν να εκφράσουν;

5. Τι ακριβώς σημαίνει ο φασισμός σήμερα; Πώς διαφοροποιείται από τη

μορφή που πήρε στον μεσοπόλεμο; Πώς ερμηνεύετε τον παραλληλισμό

της  σημερινής  Ελλάδας  με  τη  δημοκρατία  της  Βαϊμάρης;  Μπορεί  να

υπάρξει αναβίωση του φασισμού με αυτήν την έννοια;

6. Ποιος είναι ο στόχος του αντιφασιστικού αγώνα σήμερα; Ποια είναι η

σχέση μεταξύ θεωρίας και πρακτικής του αντιφασισμού; Μας βοηθάει ο

αντιφασισμός  σήμερα  να  κατανοήσουμε  την  σύγχρονη  κοινωνική

πραγματικότητα και να την αλλάξουμε; Αν ναι, πώς;

7. Ιστορικά,  δυνάμεις  που  σχετίζονταν  με  τη  Δεξιά/το  κατεστημένο

υποστήριξαν  την  ανάγκη  για  αντιφασιστική  κοινή  δράση  (Σύμμαχοι

εναντίον Χίτλερ). Στην Ελλάδα σήμερα η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι κάνει

το ίδιο διώκοντας τη Χρυσή Αυγή. Υπάρχει αντιφασισμός από μια δεξιά

προοπτική;


